
  



Ajvide Lindqvist, John: Lad den rette komme ind : 
skrækroman 
I Blackeberg ånder alt provinsiel idyl. Men så finder man et lig 
tømt for blod, og flere blodige begivenheder følger. Er der 
vampyrer på spil. Den 12-årige Oskar forelsker sig i en mærkelig 
pige, som viser sig at være dreng og vampyr, men kan kærlighed 
overvinde alt 
 
De andres blod 
Noveller. De står og venter på deres snit til at bide sig fast og 
suge dit blod, men når tørsten er slukket, kæmper også vampyrer 
med angst, ensomhed og en evigt foranderlig verden 
 
Barba, Andrés: Små hænder 
7-årige Marina har lært at sige "min far døde på stedet, min mor 
på hospitalet" uden tristhed, ligesom et navn overfor fremmede. 
På børnehjemmet for forældreløse piger finder Marina på en leg 
for at blive accepteret af de andre piger 
 
Clausen, Nick: Silhuet 
Gyser om Lea der forfølges af et mørkt, skyggelignende væsen, 
som gradvist bliver mere og mere virkeligt. Snart må hun kæmpe 
fysisk for at holde væsnet fra livet og bevare sin forstand på 
samme tid 
 
Dahl, Arne: Ghost House 2.0 
Gyserhistorie. Produceren af en TV-serie om spøgelsesramte 
huse forsvandt efter 12 afsnit, og under sin forberedelse af Ghost 
House 2.0 kommer den nye producer Mikaela på sporet af en 
mystisk historie i noget efterladt materiale 
 
Draculas gæst : en samling af victorianske 
vampyrfortællinger for feinschmeckere 
Antologi af de bedste viktorianske vampyrhistorier med tekster fra 
1700-tallet til 1900-tallet 



Engell, Sarah: Lille pige 
Psykologisk gyser om den tidligere ombejlede, nu afdankede 
Rebecca, som opslugt i tvangstanker, for nylig er udskrevet fra en 
lukket afdeling. Det eneste hun ønsker er at få sin lille forsvundne 
pige Vanessa, og sin elskede mand Lars tilbage 
 
Evytt, Carina: Dæmoner 
Izzy lever i et voldeligt forhold og får hjælp af veninden Rikke til at 
flygte og flytte til en lille landsby, hvor hun flytter ind i et hus, der 
viser sig at være hjemsøgt. Men det er ikke kun spøgelser, der 
huserer i huset, for dæmonen Thalaktis har udset sig Izzy som 
vært og bytte 
 
Fitzek, Sebastian: Sjæleknuseren 
I Berlin deltager to personer i et forsøg, hvor de læser en 
patientjournal om Sjæleknuseren, som er på jagt efter sit næste 
offer på et psykiatrisk hospital. Men hvem er han? Og hvad går 
forsøget i vikeligheden ud på? 
 
Frater, Rhiannon: As the world dies. Bind 1: De første dage 
To kvinder må sammen kæmpe for overlevelse, da verden 
omkring dem opløses i kaos, og frådende zombier kaster sig over 
alt levende. Farerne lurer overalt, og selv udstyret med våben og 
bask beslutsomhed er det en ulige kamp 
 
Garmark, David: Rakelsminde 
Der foregår mærkelige ting i den lille by Rakelsminde. En mand 
sprætter sig selv op og fodrer sig til sine jagthunde, hvorefter det 
begynder at sne. I juni. Journalisten Tea sendes til byen, for at 
dække historien. Det går ikke helt som forventet 
 
Det grufulde bibliotek : danske gys før og nu 
En samling af 23 danske gys, skrevet af danske forfattere, hvoraf 
det ældste gys er fra 1847 
 



Hildebrandt, Johanne: Forbandelsen 
Gyserroman om arkæologen Helena Torvald, der af vanvare 
frisætter en dæmonisk kraft, da hun udgraver liget af en samisk 
kvinde som år 912 blev offer for trusler fra den tids åndeverden 
 
Holdt, Annika von: Nattetimen 
En forfatter, hans kone og deres 4-årige datter flytter ind i et 
gammelt engelsk hus. Manden lider af hukommelsestab og 
psykiske forstyrrelser, så er alle de overnaturlige fænomener der 
indtræffer i dette "haunted house" et udslag af hans indre 
dæmoner, eller er de virkelige? 
 
Howard, Jonathan L.: Johannes Cabal : nekromantikeren 
Videnskabsmanden Cabal har solgt sin sjæl til Djævelen, nu 
forlanger han den tilbage. Det skal koste 100 underskrifter på 
forsagelse af nye sjæle, og et ramponeret tivoli, befolket af 
genopstande bizarre figurer, lokker folket til 
 
Jackson, Shirley: Mørket i Hill House 
Hill House er et hjemsøgt hus, der allerede ved sin fremtoning 
signalerer ondskab og egensindig kontrol. Fire gæster flytter ind 
for - under professor Montagues ledelse - at møde de 
paranormale fænomener på stedet og føle dem på egen krop 
 
James, Henry: Skruen strammes  
Psykologisk gyser om en yngre kvindes grufulde oplevelser på et 
afsidesliggende engelsk gods som guvernante for to forældreløse 
børn. Er hun blot en neurotisk gammeljomfru, eller er børnene 
ufattelig onde? 
 
Johansen, Nikolaj: Manden, som træerne elskede 
Den store skov tæt på ægteparret Bittacys hus trækker lange 
urovækkende skygger og vinde ind i deres liv, og truer langsomt 
med at opsluge dem 
 



Johansen, Nikolaj: Skygger fra Oktoberland 
Gysende horror, hvor en ung piges forsvinden selvfølgelig udløser 
familiens savn og sorg, men også åbner et skræmmende parallelt 
univers af sjælelig forråelse, lyster og sælsomt begær 
 
Kamp, Michael: Samlerne 
Thomas bor med sin familie langt ude på landet. Efter et 
mærkeligt lynnedslag ændrer familien adfærd. Langsomt går det 
op for Thomas, at en ukendt trussel har invaderet hans hjem. Nu 
er det op til ham at redde familien fra vold og lemlæstelse 
 
Kehlmann, Daniel: Du skulle være gået 
Et ungt par og deres datter søger roen og naturen i en lille hytte i 
bjergene. Men tingene tager en uventet drejning og det bliver alt 
andet end hyggeligt 
 
King, Stephen: Det onde 
Den amerikanske provinsby Derry rystes af en række grufulde 
forbrydelser mod børn, begået af "Det Onde" i form af klovnen 
Pennywise. Syv børn tager kampen op mod ondskaben - og må 
30 år senere vende tilbage til byen, da historien gentager sig 
 
King, Stephen: Dyrekirkegården 
Om en families psykiske og moralske opløsning, da de erfarer 
hemmeligheden om en indiansk begravelsesplads, hvorfra de 
døde vender tilbage 
 
King, Stephen: Ondskabens hotel 
Drengens evne til at se gennem tid og rum bliver en forbandelse, 
da han magtesløs forudser, at overnaturlige kræfter vil forsøge at 
ødelægge familien gennem faderen 
 
 
 
 



Koontz, Dean: Hvad natten skjuler 
John Calvino er kriminalbetjent, far til 3 og lykkeligt gift. Som 
teenager mistede han sin familie til en bestialsk morder, og nu, 20 
år efter, bliver de makabre mord kopieret. Johns børn oplever 
sære og uhyggelige ting, og den uhyggelige, for længst afdøde 
morders værk står for fuldbyrdelse 
 
Koontz, Dean: De uskyldige 
Skjult under jorden lever Addison Goodheart i ensomhed. Synet af 
ham bringer det onde frem i folk, der straks vil slå ham ihjel. Da 
han en dag støder på Gwyneth, møder han en sjæleven. Kan de 
sammen besejre ondskaben? 
 
Langstrup, Steen: Alt det hun ville ønske hun ikke forstod 
Pigerne Belinda og Agnes har vagt på tanken en aften, hvor hele 
Danmark sidder derhjemme og ser finalen i tv. Som aftenen 
skrider frem, står det dem klart, at både deres liv og lemmer står 
på spil i et ondskabsfuldt og blodigt spil 
 
Langstrup, Steen: Plantagen. Bind 1: Den hvilende ondskab 
Det hele udvikler sig katastrofalt, da enkemanden Hans viser sit 
nye ensomt beliggende hus frem til børn og svigerbørn. Huset 
ligger i en skov, som der hviler en forbandelse over, men nu er det 
onde vågnet op og sniger sig langsomt, men sikkert ind på Hans 
og hans familie. Det bliver en weekend, som ikke alle overlever 
 
Leine, Kim: Dansk standard  
Et søskendepar kommer ud for groteske og modbydelige 
hændelser, da barndommens ellers fortrængte mareridt pludselig 
folder sig lyslevende ud. Fortiden og deres onde ånd indhenter og 
overlister dem 
 
 
 
 



Leis, Patrick: Hvisken fra dybet 
I den jyske fiskerlandsby Bolvig kommer noget op fra havet og 
bortfører byens mænd en efter en. De bliver aldrig set igen i 
levende live. Den 16-årige dreng John vender tilbage til byen for 
at finde ud af, hvad hans far ledte efter i havet, før han forsvandt. 
Men monstrene hærger stadig i Bolvig 
 
Leis, Patrick: Sort vand 
Døden kommer krybende op fra havet og overtager langsomt 
Barsø, hvor teenagerene Mike, Adrian og Laura tror, at de skal 
holde en hyggelig ferie 
 
Levin, Ira: Rosemarys baby 
Om et ungt ægtepar, der flytter ind i en hyggelig gammel lejlighed, 
som bliver ramme om uhyggelige og perverse tildragelser 
 
Lovecraft, H. P.: Rædslen fra Dunwich  
3 gotiske gysernoveller der foregår i Lovecraft's univers, Chulhu 
Mythos 
 
Lovecraft, H. P.: Vanviddets bjerge  
Gyser om en videnskabelig ekspedition, som bliver næsten helt 
udslettet, da den dybt inde i et bjergmassiv i Antarktis møder 
resterne af en forhistorisk invasion fra rummet 
 
Lyneborg, Elisabath: Huset der ikke kunne glemme 
Ægteparret Mette og Jens flytter sorgløse og forventningsfulde ind 
i deres drømmehus. Men idyllen brydes hurtigt og udvikler sig til 
en grum og hårrejsende historie, hvor der både er uhyggelige 
stemmer og uforklarlige syner på spil 
 
 
 
 
 



Malerman, Josh: Bird box 
Noget rædselsfuldt hærger verden. Noget som ingen må se, for så 
bliver man drevet ud i en vanvittig sindstilstand, hvor man begår 
brutale mord og derefter selvmord. Malorie og hendes to børn 
vælger at flygte. Men kan de undslippe? 
 
Montes, Raphael: Perfekte dage  
Teo ved alt om kvindekroppen, men kun de døde fra 
dissektionslokalet. Da han forelsker sig i den livlige og rigtigt 
levende Clarice, handler han resolut og bortfører hende i bedøvet 
tilstand. Han vil skabe perfekte dage for dem 
 
Munk-Jørgensen, Aske: Gamle venner 
12-årige Mike og hans ven cykler en sommerdag på eventyr. De 
skal ud og se et forladt hus i skoven. Men der sker noget den dag 
ude i skoven, noget der forfølger Mike langt ind i hans voksne liv 
 
Neutzsky-Wulff, Erwin: Abattoir  
Forfatteren Jim Shaw får færten af et komplot, der går ud på at 
udskifte menneskers kropsdele med kontrollerbare 
kunststofproteser. Han støder ind i en sekt som står i kontakt med 
de døde, og inden længe eskalerer begivenhederne 
 
Ohlsson, Kristina: Syge sjæle 
Anna og David flytter ind i en gammel præstegård, samtidigt 
vender Lukas tilbage til byen. Lukas er den eneste overlevende 
efter at tre mennesker blev bortført og mishandlet. Lukas kan intet 
huske og det piner ham dag og nat, at han ikke kan udpege 
gerningsmanden 
 
Poe, Egar Allan: Udvalgte fortællinger 
Noveller der med en blanding af gys og gru, spænding, krimi og 
komik, kredser om livets og ikke mindst sindets skyggesider 
 
 



Polke, Stefan: Sorte historier 
21 uhyggelige historier om død og ulykke, overnaturlige 
fænomener og sindets mørke kroge 
 
Reuter, Bjarne: Fem  
Asta har besluttet at bryde med den religiøse sekt, hun er 
opvokset i, men tager dog med på en arbejdsuge på Vedø i 
Isefjorden, hvor der tilsyneladende er okkulte kræfter på spil 
 
Sanderhage, per: En sag for Luckner : den samlede portefølje 
1973-2017 
Noveller. Igennem 13 noveller stifter vi bekendtskab med 
lejemorderen Luckner der i 1970'erne nedkæmper vampyrer, 
hekse, dæmoner og krydser klinger med folk som Frankenstein og 
Dorian Gray 
 
Schjönning, Martin: Afsind 
Gregor er psykisk syg, men må alliere sig med sin gamle læge, da 
almindelige mennesker på uforklarlig vis bliver vanvittige og i en 
tilsyneladende blodrus dræber tilfældige mennesker. Alt sammen 
foranlediget af nogle umættelige monstre 
 
Silvestri, A.: Kærlighedsfrugt 
14 gysernoveller, hvis omdrejningspunkt er at mennesket har 
glemt tiden, hvor man ikke turde gå i mørket på grund af de 
rædsler der fandtes der. Men nogle er begyndt at huske 
 
Silvestri, A.: Pandaemonium 
En pludselig sværm af spyfluer og en ældre kvindes død bliver 
optakten til zombiers overtagelse af kloden. Kun en lille flok 
overlever og må kæmpe mod ondskaben ledet af en retarderet 
dreng og hans synske tøjkat 
 
 
 



Silvestri, A.: Tre 
Horror-legenden Emmanuel Dunkeltier ligger for døden og tre 
forfattere kaldes til hans dødsleje. Den der skriver den bedste 
fortælling bliver hans efterfølger 
 
Simmons, Dan: Sommernattens rædsel 
I en lille, hyggelig amerikansk by sker der mærkelige ting. Et barn 
forsvinder, og andre bliver ofre for uforklarlige forbrydelser, men i 
begyndelsen er det kun børnene selv, som opfatter det onde 
 
Stoker, Bram: Dracula  
Jonathan Harkers besøg på den mystiske grev Draculas 
uhyggelige borg i Transsylvanien er blot starten på en lumsk plan 
om at sende vampyrer til England 
 
Strandberg, Mats: Færgen 
På en færge, der sejler mellem Sverige og Finland, er der høj 
stemning blandt de 1200 feststemte gæster. Men der er to gæster 
ombord som har en voldsom trang til blod. Og da færgen er midt 
ude på Østersøen erstattes fest og alkohol med skrig og forsøg på 
at overlevelse 
 
Strandberg, Mats: Hjemmet 
Joel vender tilbage til sit barndomshjem for at sende sin demente 
mor på plejehjem. Han bliver konfronteret med sin fortid, men får 
andet at tænke på, da det onde selv tilsyneladende er flyttet ind i 
en af beboerne på plejehjemmet og vender op og ned på alt 
 
Straub, Peter: Natteværelset 
Forfatteren Tim Underhill hjemsøges bl.a. af sin afdøde søster og 
en mærkelig, påtrængende fan samtidig med at hovedpersonen i 
hans nye roman trænger igennem til ham 
 
 
 



Toro, Guillermo del: Strain-trilogien. Bind 1: Blod 
Professor Goodweather får til opgave at identificere og stoppe en 
uhyggelig virus, der tilsyneladende bryder ud i New York, efter en 
Boing 777 er ankommet med en last af døde passagerer. Men der 
er mere end en virus på spil 
 
VanderMeer, Jeff: Southern reach trilogien.  
Bind 1: Udslettelse 
4 kvinder udgør den 12. ekspedition til det lukkede Område X. 
Tæt på deres base camp finder de en underjordisk nedgang, og 
snart står valget mellem mutation eller udslettelse 
 
Vork, Teddy: Diget 
Den 12-årige Knud bliver levende begravet i et dige ved 
Vadehavet som offergave til de gamle guder. I hans angst 
hjemsøges han af væsener fra de gamle sagn, men sagnene 
giver ham også styrke 
 
Wangsgaard Jürgensen, Martin: Thelema 
Okkult fortælling om en kunstners uhyggelige møde med en 
verden fyldt med sort magi og overnaturlige fænomener 
 
Wilmann, Jonas: Hotellet 
Forfatter Roland Andersen rejser til England for at få udgivet sin 
roman. Men han kører galt i bilen og havner pludselig på et 
mystisk hotel. Men hvor befinder han sig og kan han slippe 
levende ud fra hotellet? 
 
Wilmann, Jonas: Skyggeverden 
På Falster dukker nogle mærkelige væsner op fra undergrunden, 
en menneskeart kaldet Homo Subterranea. En gruppe forskere 
begynder deres rædselsvækkende rejse ned i mørket og ikke 
mindst ind i sindets mørkeste afkroge 
 
 



Yrsa Sigurðardóttir: Jeg skal huske dig 
Tre venner går i gang med at restaurere et gammelt hus i en øde 
og forladt by på Vestislands kyst, da uhyggelige ting begynder at 
ske i det iskolde miljø. En kold sejltur derfra er en psykiater i gang 
med at efterforske et mystisk selvmord, samtidig med at hans liv 
stadig påvirkes dybt af hans søns forsvinden 3 år før. De to 
handlinger krydses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


